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Or I. 0057.8.2011      Wierzchowo 26.09.2011 r. 

 

 

 

 

 

Informacja Wójta Gminy 
          z prac w okresie międzysesyjnym 

 

 

 

Przedstawiana przeze mnie informacja zawiera 2 grupy tematyczne , są to :  

 

1. wydane Zarządzenia Wójta Gminy  

2. sprawy bieżące 
 

 

1.Wydane zarządzenia Wójta Gminy. 
 

 W omawianym okresie wydałem 7 zarządzeń, które dotyczyły między 

innymi spraw takich jak: 

 

1) zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo. 

 

2) zarządzenie nr 64/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 września 2011 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze 

bezprzetargowej. 

 

3) zarządzenie nr 65/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 7 września 2011 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze 

bezprzetargowej. 

 

4) zarządzenie nr 66/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 września 2011 r. w 

sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze. 

 

5) zarządzenie nr 67/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 września 2011 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 

 

6) zarządzenie nr 68/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 września 2011 r. 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia 

wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. 
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7) zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 19 września 2011 r. 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 

rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2012 roku. 

 

W/w zarządzenia stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej informacji. 
 

2.Sprawy bieżące  
 

- w dniu 26 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w 

ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie 

operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013, pomiędzy 

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie 

reprezentowanym przez Andrzeja Jakubowskiego – wicemarszałka i Marka 

Hoka – członka zarządu a Gminą Wierzchowo reprezentowaną przez Jana 

Szewczyka Wójta Gminy Wierzchowo. Przyznana kwota to 84.016,090 zł. z 

przeznaczeniem na przebudowę i nadbudowę świetlicy w budynku remizy OSP 

w Żabinku,  

 

- od 6 września 2011 r. w ramach stażu przyjęto 3 osoby (robotnik gospodarczy) 

na okres 3 miesięcy z zobowiązaniem zatrudnienia 1 osoby na okres 3 miesięcy, 

 

- w dniu 12 września 2011 r. nastąpił drugi odbiór remontu cząstkowego masą 

bitumiczną nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Wierzchowo, Osiek 

Drawski i Świerczyna, których wykonawcą był pan Jacek Ciesiul z firmy EKO-

SYSTEM2 z Drawska Pomorskiego. W zakresie remontu placu przy kościele w 

Wierzchowie wykonawcą została Pani Wioletta Katrycz ze Świerczyny, 

przewiduje się, że prace rozpoczną się w miesiącu październiku br. ( na tą 

inwestycje Gmina zabezpieczyła 50 tysięcy złotych). W terminie do 15 

października br. zostanie wykonana naprawa drogi śródpolnej w m. Sośnica, 

wykonawcą będzie Pan Witold Witkowski z Wielbok, 

 

- w dniu 21 września 2011 r. podpisana została umowa z firmą „BSCEKOPAL” 

ze Szczecina, która wygrała przetarg na zadanie „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo – etap I”.  

Zadanie to w 100 % sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Umowa na w/w 

dotację podpisana została w dniu 29 sierpnia 2011 r.  

 

W  okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących uroczystościach i 

spotkaniach :  
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- 28 sierpnia  2011 r. powiatowe eliminacje zespołów folklorystycznych w 

Drawsku Pomorskim,  

 

- 29 sierpnia  2011 r.  posiedzenie nadzwyczajnej powiatowej rady zatrudnienia 

w Drawsku Pomorskim,  

 

- 1 września  2011 r. wojewódzka inauguracja rozpoczęcia roku szkolnego w 

Wałczu na zaproszenie starosty Wałcza i Kuratora Oświaty,  

 

- 10 września 2011 r. dożynki gminne w Wierzchowie, 

 

- 16 września 2011 r. dożynki Agri Plus w Boninie, 

  

- 17 września 2011 r. dożynki powiatowe w Siemczynie,  

 

- 21 września 2011 r. Dzień Pieczonego Ziemniaka w Drawsku Pomorskim na 

zaproszenie Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodek 

Rehabilitacyjno – Kulturalny, 

 

- 22 września 2011 r. uroczystość otwarcia obiektu Złocienieckiego Ośrodka 

Kultury w Złocieńcu, 

 

- 24 września 2011 r. dożynki wsi Świerczyna i Dzień Pieczonego Ziemniaka w 

Sośnicy, 

 

- 25 września 2011 r. uroczystość w kościele w Złocieńcu związana z 1 rocznicą 

wypadku pod Berlinem, 

 

- w dniach 26 – 27 września 2011 r. konferencja szkoleniowa pt. 

„Zaangażowanie środków unijnych w ramach programu operacyjnego 

infrastruktury i środowiska w realizacji projektów proekologicznych w regionie” 

w Dźwirzynie.  

  

 

 

 
Opracowała Danuta Majewska 26.09.2011 r. 


